DUROPRESS
System betonu odciskanego, stemplowanego
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CHARAKTERYSTYKA

ELEMENTY SKŁADOWE SYSTEMU

Posadzki w technologii odciskanego
betonu DUROPRESS dają praktycznie
nieograniczone możliwości projektowe.
Szeroka paleta form i barw pozwala
idealnie zharmonizować nawierzchnię
z charakterem otoczenia.
Dają wrażenie oczekiwanego nastroju
wnętrza, są odporne na ścieranie i łatwe
w utrzymaniu czystości.

 DUROBET PRESS

WŁAŚCIWOŚCI

 wysoka odporność na ścieranie
 zredukowane pylenie betonu
 zwiększona odporność na uderzenia
 poprawa odporności na przesiąkliwość
olejów i smarów oraz zmniejszenie
nasiąkliwości wodą
 walory estetyczne
 betony utwardzone warstwą DUROBET
PRESS mogą być stosowane zarówno
wewnątrz jak i na zewnątrz budynków, 
w
warunkach
suchej
i
mokrej 
eksploatacji.
 posadzki betonowe i cementowe
powierzchniowo utwardzone za pomocą
DUROBET
PRESS
mogą
być
wykonywane ze spadkiem i bez
spadków.

 Rozdzielacz
 itSIL Specjal

ZASTOSOWANIE







Tarasy
Chodniki
Ogrody
Restauracje
Muzea
Obiekty sakralne

WARUNKI APLIKACJI
Temperatura otoczenia i podłoża w
trakcie wykonywania prac i przez
następne 5 dni powinna wynosić +5°C ‐
+30°C. Wykonaną powierzchnię należy
chronić przed zbyt szybką utratą wilgoci
w wyniku oddziaływania np. wysokich
temperatur, przeciągu, promieniowania
słonecznego itp. W celu zapewnienia
wysokiej jakości posadzki i jednorodności
koloru, wszystkie prace należy prowadzić
odpowiednimi narzędziami w otoczeniu
zabezpieczonym przed kurzem, pyłem,
kulkami
styropianu
itp.
zanieczyszczeniami.

PODŁOŻE
Podłoże musi być stabilne i odpowiednio
nośne,
obliczone
pod
docelowe
obciążenia statyczne i dynamiczne –
zalecany beton co najmniej klasy C30/37
DYLATACJE
Cięcia
dylatacyjne
wynikające
z
uwarunkowań technicznych oraz ich
wypełnienie można wykonywać po 12
godzinach od wykonania posadzki.

INFORMACJE POZOSTAŁE
Szczegółowe
informacje
dotyczące
warunków użytkowania, czyszczenia
i
konserwacji
posadzek
DUROPRESS
zawarte są w Instrukcjach Technicznych.

UWAGI PRAWNE
Powyższe informacje o DUROPRESS SYSTEM zostały podane w oparciu o aktualny stan wiedzy wynikający z prowadzonych testów
laboratoryjnych, studiów technicznych, a także wieloletnich doświadczeń w pracach terenowych.
Z uwagi na brak kontroli nad rzeczywistymi warunkami, sposobem oraz jakością aplikacji w/w materiału itBUD Sp. z o. o zastrzega, iż dane
zawarte w niniejszej karcie, jak również potwierdzona pisemnie porada ustna nie mogą stanowić podstawy do bezwarunkowej
odpowiedzialności producenta.
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